
 

 سى للفصل الدراسى االولرالكتاب المداجابات نماذج 

 (07الى 85من صفحة ) الصف السادس االبتدائى

 النموذج االول

 السد العالى  -4االبراهيمية  -3الفيوم  -2فرع دمياط  -1أ(  -السؤال االول :

 ب(

هى المناطق التى بنيت بدون تخطيط من الدولة عن طريق وضع اليد  -العشوائيات : -1

 وعادة ما تظهر فى اطراف المدن 

هو سهل يتكون على جانبى النهر من ترسيب التربة الطينية التى  -السهل الفيضى : -2

 ينقلها نهر النيل من منابعه اثناء الفيضان 

 مكان الى مكان اخر داخل او خارج حدود الدولة هى هجرة االشخاص من  -الهجرة : -3

  -السؤال الثانى :

 √ -4 ( المعدنية×) -3( تعتمد على االمطار الشتوية ×) -2 (√) -1أ( 

زيادة العاملين فى  –تناقص نسبة العاملين بالنشاط الزراعى  –ظهور العشوائيات  -1 –ب( 

 ارتفاع نسبة الذكور فى المدن  - المجاالت الصناعية 

 تناقص االراضى الزراعية -2

 -السؤال الثالث :

 سليم االول  -8بوالق  -4كليبر  -3مرج دابق  -2عثمان بن ارطغرل  -1 –أ(  

 لم يستطيع محمد على الوصول لحكم مصر واجبار السلطان على الموافقة  -1 -ب(

 مصر كلها ظلت القوات البريطانية فى مدينة االسكندرية وظلت تمتد لتشمل  -2

 -السؤال الرابع :

 أ(  

 تفتيش البيوت وهدم المساجد -فرض الفرنسيين الضرائب ليحصلوا على التمويل الالزم -1

 حتى ينفرد بحكم مصر ويتخلص من المماليك  -2

ضعف القوة العسكرية للماليك  – بينهم سوء االوضاع السياسية نتيجة النزاع والتنافس -3

 طريق راس الرجاء الصالح (تدهور االوضاع االقتصادية بعد )اكتشاف  –

قيام السلطان سليم االول بترحيل امهر الصناع الى االستانة واالستيالء على التحف  -4

 والمخطوطات الثمينة 

 ( االحتالل2( حامية   1 –ب( 

 النموذج الثانى

 -:ال االول السؤ

 رشيد  -4اسيوط  -3االبراهيمية  -2البحر المتوسط  -1أ(  



 

  -ب(

 قناة مائية يتم حفرها لتوصيل المياه من النهر الى االرض الزراعية  -1

هى التى يتم فيها تحويل المواد الخام الى صورة اخرى لتقليل حجمها وتحتاج لعدد كبير  -2

 من العمال الى جانب االالت

 قناة يتم حفرها منسوبها اقل من منسوب الترع واالراضى الزراعية  -3

  -أ( -السؤال الثانى :

تنوع مظاهر  -يرجع الى اتساع مساحة مصر  -2بسبب كثافة النشاط الزراعى لالنسان  -1

  لحماية البيئة من االخطار وسن القوانين والتشريعات  -3 السطح والموارد الطبيعية 

 القبلى   ×-4       √   -3  االسمدة العضوية   × -2بحر يوسف  × -1( -ب

 -السؤال الثالث :

 السادات  -8 التوت -4طولون  -3 راس الرجاء الصالح  -2ثالث   -1أ(  

مذبحة  –اتفاقية العريش  –موقعة ابى قير البرية  –الحملة الفرنسية على مصر  -1 -ب

 نهاية حكم محمد على  –القلعة 

 -الرابع : السؤال 

 حملة  -8المماليك  -4ثورة  -3حامية  -2احتكار  -1أ(  

 محمد على  -8عمر مكرم  -4الريدانية  -3فريزر   -2طولون  –1ب( 

 النموذج الثالث

  -السؤال االول :

 ناصر -4رشيد  -3اسيوط  -2مدينة القاهرة  -1أ( 

  -1 -ب(

 عوامل طبيعية عوامل بشرية

 الجغرافىالموقع  الخبرة الفنية

 المواد الخام راس المال

 االبار والعيون   -2القراءة والكتابة     – 1ح( 

 -السؤال الثانى :

 المناطق الصناعية  -4السد  -3البطالة  -2ترسيد االستهالك  -1أ(  

 -ب(

 الصدار القوانين والتشريعات لحماية البيئة من االخطار  -1 

 حيث انه يروى بماء النيل عن طريق بحر يوسف كما ان تربته مكونة من طمى النيل  -2

 خدام مياه الترع والمصارف الملوثة استالرتفاع معدالت التلوث الناتج عن  -3

  -السؤال الثالث :

 طوسون – 6المماليك  -8الريدانية  -4محمد الثانى  -3كليبر  -2االيوبية -1 -أ(



 

 لم تحرم دولة المماليك من الضرائب –لظلت التجارة تمر باالراضى المصرية  -1 -ب(

 والتعليم لتطورت العلوم  -2

 -السؤال الرابع :

 االولى  ×   -4   قوى  3×  -3   الى السودان   × -2 √ -1أ(  

  -ب(

كذلك تم  –حيث تم اكتشاف حجر رشيد الذى ادى الى اكتشاف الكتابة المصرية القديمة  -1

 تاليف كتاب وصف مصر 

 لموقعها الجغرافى المسيطر على طرق التجارة بين اوروبا والشرق  -2

 لمقاومة اهل رشيد لها  -3

 

 النموذج الرابع

  -السؤال االول :

 الشرقية  -4السويس – 3الفيوم  -2رشيد  -1

تجريف  –بسبب التوسع العمرانى  -2 لوجود المناخ الرطب المالئم للصناعة  -1 -ب(

 تخريج عمالة فنية مدربةل -3التربة 

  -السؤال الثانى :

 القمح واالرز والذرة (×) – 4القريبة من الصحارى (×) -3 (√) -2 (√) -1 -أ(

 (√) -6 الصناعات اليدوية  (×) -8

  -ب

 البيئة الزراعيةالعادات االيجابية لسكان  العادات االيجابية لسكان البيئة الصناعية

 احترام الكبير التعاون

 التزاور  -التعاون  احترام المواعيد

 عد التغريط فى االرض الزراعية االنتظام فى العمل

 المماليك  -4الشعب المصرى  -3محمد كريم  -2الطبقى  -1أ(  -السؤال الثالث :

 محمد على -3الريدانية  -2سليم االول  -1 -ب(

 المماليك  -4ثورة  -3استعمار  -2احتالل  -1 -أ( -السؤال الرابع :

 ( -ب

 ثورة القاهرة الثانية ثورة القاهرة االولى وجه المقارنه

 كليبر نابيلون القائد

 حى بوالق حى االزهر مركز الثورة

فرض الغرامات المالية على  -1 النتائج
 التجار والعلماء

اشتد كليبر فى فرض الضرائب  -1
 واالتاوات



 

وانشاء الغاء ديوان القاهرة  -2
ديوانا اخر ضم كل الطوائف 

والعناصر غير المصرية المقيمة 
 بمصر

شرع الفرنسيون فى تحصين  -3
 القاهرة

 صادر االموال والممتلكات -2
زيادة سخط الشعب المصرى على -3

 كليبر

 النموذج الخامس  

 النيل  -4االحمر  -3نجع حمادى  -2ترعة االبراهيمية  -1أ(  -السؤال االول :

 هى عدد االشخاص فى سن العمل واليعملون -البطالة : -ب

 هى المناطق التى تقوم فيها الصناعة ويعمل معظم سكانها بالصناعة  -البيئة الصناعية :

اجل انتاج  زراعة االراضى وانتاج المحاصيل وتربية الحيوانات من -النشاط الزراعى :

 اللحوم وااللبان 

 االدوية  -4الجلود  -3انخفاض مستوى دخل الفرد  -2الصحراوية  -1 -أ( -السؤال الثانى :

زيادة نسبة العاملين فى المجاالت  –تنوع االنتاج الصناعى فى البيئة الصناعية  -1 -ب

 الصناعية

 ظهور االحياء العشوائية  -ازدحام المدن   -2

 االنتاج الزراعى لقلة خصوبة التربةتدهور  -3

 -السؤال الثالث :

 المماليك -4محمد الفاتح  -3عمر مكرم -2نلسون  -1 -أ( 

لتعويض ما فقدته فرنسا من مستعمرات قطع الطريق بين انجلترا ومستعمراتها فى  -1 -ب(

 لتكوين امبراطورية فرنسية فى الشرق  –الهند 

 اهل القاهرة اتخذها كليبر لمعاقبةاالجراءات العقابية التى  -2

لموقع الدولة الجغرافى المسيطر على طرق التجارة بين اوربا والشرق وما تحصل عليه  -3

 من ضرائب

  -السؤال الرابع :

 ( باستثناء الشيخ السادات×) -4   (√)  -3  فى عهد الدولة العثمانية  (×)-2(   √) -1 -أ(

اظهرت  –لفتت انظار العالم الغربى الهمية موقع مصر الجغرافى وخاصة انجلترا  -1 -ب(

 ايقاظ الوعى القومى لدى المصريين –عزلة المجتمع المصرى عن العالم 

بجانب انشائه الدواوين  –ت الى سيطرة محمد على على البالد السيطرة الكاملة دا -2

 والمجالس 

 -الدول االستعمارية فى المنطقة خاصة )انجلترا وفرنسا ( ادت الى الصدام مع اطماع -3

 م1547وفرضهم معاهدة لندن 


